ØKONOMIPLAN
for
Fotballgruppa i Tingvoll IL

1. Økonomiske prinsipp
Den overordnede økonomistrategi for fotballgruppa i Tingvoll IL er at
aktiviteter, drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom
inntektsbringende tiltak og egenandeler. Gruppen har vil fra 2019 ha ett felles
regnskap. Styret vil ha et stort fokus på at inntekter og utgifter skal være
balanserte mellom senior og aldersbestemt.
2. Budsjett
Fotballstyret skal til Tingvoll IL sitt årsmøte hvert år utarbeide budsjett for
kommende år (sesong). Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig
detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp).
Det er viktig at budsjettet brukes aktivt for å ha kontroll over utgifter og
inntekter. Det er viktig at alle impliserte har respekt for de postene som er satt
opp. Leder og kasserer skal alltid involveres i innkjøp og andre behov.
3. Regnskap og økonomistyring
Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og
kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått.
Unntak kan skje, men unngås som best de kan. Regnskapsåret følger
kalenderåret.
4. Bruk av bankkonto
Hele fotballgruppa bruker en felles konto. Bankkontoen disponeres av kasserer
i styret. Leder i Tingvoll IL har i tillegg tilgang til kontoen. Kasserer har ansvar
for å følge opp dokumentasjon av bilag så regnskapet til enhver tid er à jour.
Utlegg fra andre skal ha godkjent dokumentasjon for at dette kan
tilbakebetales.
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3. Oppgjør fra kiosk
Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to
personer, oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer: Skjema settes i
perm i kiosken, pengene settes inn på konto. Summene her skal samsvare.

4. Dommerregninger
Kamper med oppsatt kretsdommer sjekkes ut på NFFs app.
Kamper med dommere ordnet av lagleder: lagleder leverer kvittering med
kontonummer til kasserer som betaler ut.
Oppgjør der lagleder ordner dommer selv:
Kamper for 6-10-år: 150kr
Kamper 11-12 år: 200kr.
Kamper 13-16 år: 250kr.
5. Fergeutgifter
Fotballgruppa refunderer fergeutgifter der det blir krevd. Dette dekkes kun for
de som er satt opp på kjøring.
Fotballgruppa dekker ikke kjøregodtgjørelse.
Ferge på cup dekkes av foreldrene selv.
6. Betaling avregninger
Kasserer har ansvar for rask behandling av innkomne fakturaer. Regnskap
godkjennes hvert år av idrettslagets revisor.
7. Fullmakt for innkjøp
Innkjøp skal klareres av kasserer før det foretas. I hovedsak skal
budsjettpostene følges. Ved behov skal kasserer og leder bli enige. Ved innkjøp
over 10 000 kr. skal dette styrebehandles.

8. Innkreving av treningsavgift
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Det er kasserer som foretar innkreving av treningsavgifter. Dette er den største
og viktigste inntektskilden for vår drift. Det foretas ved oppstart av
fotballsesong (april) hvert år. Det sendes ut 2 purringer i løpet av året. Der man
vet at betalingsevnen er svak, kan leder og kasserer bli enige om å avslutte
innkreving av hensyn til økonomi.
Ved innkreving brukes idrettslagets medlems- og faktureringsregister
(minidrett).
Prisene for treningsavgift er for 2021:
•
•
•
•
•
•

5-9 år (1.-3.klasse): Kreves inn av barneidrettsgruppa
10-12 år (5-7 klasse) 900 kr pr spiller
13-16 år (5.-10. klasse): 1200 kr.
Fra 17 år (senior):
Damelaget: 1800 (får krav 2 ganger i året).
Herrelaget: 2500 (får krav 2 ganger i året).

Trenere betaler ikke for sine barn på eget lag.
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9. Viktige inntektsposter for regnskapet
Aktivitetsmidler: På aldersbestemt vil alle deltakeravgifter dekkes av
hovedstyret. Det vil si påmeldingsavgifter på både krets og cuper. Hovedlaget
har en årlig frist for innsending av dette kravet (etter årsmøtet).
Treningsavgift: er den viktigste inntektskilden for klubben. Denne kan også
reguleres utifra hvilke utgifter vi har. Denne bør også stå i samsvar med
utgiftene klubben har; dvs. at klubben ikke skal gå i store overskudd pga. høye
krav på treningsavgifter.
10.Økonomiske undergrupper
Fotballgruppa kan ved enkelte deltakelser ha egne undergrupper, som for
eksempel Norway Cup. Dette er selvstendige grupper drevet av utvalgte
foreldre. Disse fører også egne regnskap. Det er bra når dette skjer, og
fotballgruppa støtter da slike tiltak ved økonomisk støtte.

11.Låneopptak / kreditt

Fotballgruppa har ikke anledning til å ta opp lån. Dette er vedtatt av
fotballstyret i Tingvoll IL. Ved eventuelle låneopptak skal dette håndteres av
hovedstyret i Tingvoll IL.
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